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 الملخص 

يربط الصين وفيتنام عالقات تاريخية وطيدة ، كانت قائمة على أساس 

التعاون المتبادل ، لدرجة أصبح للصين نفوذ في فيتنام ، اال أنه اخذ يضعف 

، وذلك لحصول تباعد بين الطرفين السيما بعد )م١٩٧٢(تدريجيا منذ عام

، األمر الذي أزعج بكين مما انعكس على العالقات )م١٩٧٥(يتنام عامتوحيد ف

  .الفيتنامية وبشكل سلبي  -الصينية

تحول التباعد إلى توتر ثم خالف ونزاع السيما بعد أحتالل فيتنام 

لكمبوديا األمر الذي دفع الصين إلى غزو فيتنام وتدمير للبنى التحتية 

او ))الحرب العقابية((غزو تلك بـوأطلقت الصين على عملية ال ،لألخيرة

، ولم يحقق غزو الصين لفيتنام أي نتائج مثمرة أو أهداف ))العملية التأديبية((

محققة للصين فقد استمرت فيتنام بإتباع سياسة خارجية وداخلية مخالفة 

  .للصين 
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Abstract 

The historical relations between China and Vietnam 
were very close. These relations were based on the mutual 
cooperation that china had been a great influence in 
Vietnam, but this influence abated gradually since 
1972,especially  when Vietnam became an united state in 
1975, so China was very annoyed and the Chinese-
Vietnamese relations were fading. 

China's relations with Vietnam began to deteriorate 
seriously  ,when Vietnam occupied Cambodia, hence China 
invaded Vietnam and destroyed its infrastructures, and the 
code name for China's invasion of the Vietnam was punitive 

war.    
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    -:مدخل  

  -:م١٩٧٨تى عام ح الفيتنامية –لعالقات الصينيةلمحة تاريخية عن تطور ا

نظرة موجزة عن  إعطاء، البد من عرفة أسباب الغزو الصيني لفيتناملم

البحث في تاريخ العالقات بين البلدين  أن إذ، خلفية التاريخية للعالقات بينهماال

تدين  األخيرة أنالسيما .الغزو الصيني لفيتنام أسبابفهم  إلىيؤدي بالضرورة 

كانت تهيمن  األخيرة كون، الصين إمبراطورية  لىإبالكثير من تقاليدها الحالية 

ساللة هان  خاللحتالل الصيني خضعت فيتنام لأل إذ. )١(على فيتنام طويلةة مدل

، وعلى الرغم من قبل الميالد مائة وإحدى عشرةب )٢()م٢٢٠-م.ق٢٠٦(الصينية

ظهور حركات المقاومة ضد الوجود الصيني آنذاك فقد تمكنت الصين حتى عام 

وقد نجحت الصين في إدخال العديد من . )٣(من فرض نفوذها بقوة في فيتنام م٩٣٩

، وقد واجهت بعض هذه العادات تقاليد الى فيتنام لم تكن موجودةالعادات وال

  .)٤(معارضة قوية من قبل الفيتناميين 

الحاكمة في الصين ،  السالالتعلى قوة الحكم الصيني لفيتنام اعتمد  

ت ساللة هان لم تتمكن من زيادة السيطرة السياسية على فيتنام، فالسالالت التي عقب

 الشعب الفيتناميمن جانب،فضالً عن أن بالضعف  حكمها اتسم األسرفهناك بعض 

 وإمام. )٥(من جانب أخر المزدوجة الفيتنامية الصينية اإلدارةكان يرفض  نفسه

ود الصيني في الوجحركات المقاومة ضد  تصاعدتراجع السيطرة الصينية بسبب 

والفوضى التي عمت  انشغال الصين آنذاك بالصراعات الداخلية  فضالً عن فيتنام،

، وأضعفت السلطة المركزية وشجعت على انفصال بعض األقاليم والتمرد البالد

خالل تلك المدة التي أعقبت نهاية حكم ساللة الهان والتي عرفت  على السلطة

بعضها طالبت ي فيتنام حركات استقاللية ظهر فلذا . )٦(بالركود واالنحطاط

  .)٧(االستقالل عن الصينب
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    من عام "وابتداءعدة سالالت ، عام حكمت فيتنام بعد استقاللها عن الصين     

اذ تمكنت   The Ly dynastyاستقرت فيتنام سياسياً في عهد ساللة لي )م ١٠٠٩(

حاولت الصين  ،)م١٤٠٧-١٠٥٧( ةمدطوال  ال .)٨(على كل فيتنام السيطرةمن 

 Theمينغ أسرةتمكنت في عهد  أن إلىسيطرتها على فيتنام،  إعادة ولمرات عديدة

Ming dynasty من فرض سيطرتها الكاملة على فيتنام ، وعلى  )م ١٤٠٧ (عام

تمكنت  ، إذة حكم تشهدها فيتنام مدتُعد أسوأ  أنها إال ،لم تدم طويالً أنهاالرغم من 

جنوب فيتنام فقد  أما، )م١٤٢٨ (يطرتها على شمال فيتنام عامس إعادةلي من  أسرة

- ١٤٧١ (، لهذا فأن فيتنام منفي عهد أسرة م ١٤٧١خضع للسيطرة الصينية عام 

  .)٩(األوربيستعمار فترة األ إلىلم تنعم بالهدوء  )م١٥٠٠

وال بد لنا من اإلشارة إلى انه رغم عدم االستقرار السياسي واألمني في 

 إنالصين ، كما السلطات الحاكمة في من  أن األخيرة كانت ملجأ للهاربين فيتنام إال

كانت تدفع جزية بشكل طوعي للصين للحفاظ على استقاللها  )م١٧٨٨ (فيتنام عام

وتمنحهم الختم  ،، وبموجب نظام الجزية كانت الصين تُعين حكام فيتناموأمنها

هم امتيازات للتجارة وفي منح إلى إضافةفي المراسالت ،  الستخدامهاالرسمي 

نجد تغلغل التأثير الصيني في كل جوانب فيتنام السياسية  )م١٨٥٣-١٨٠٣ (عامي

استاءت )م١٨٥٧(وقوع فيتنام تحت السيطرة الفرنسية عام وإثناءواالجتماعية ، 

 نهاية فيتنام كدولة)م ١٨٥٧ (شهد عام إذالصين من الوجود الفرنسي في فيتنام، 

  .)١٠(ية صينخاضعة اسمياً لإلمبراطورية ال مستقلة وكدولة شبه

كل من فيتنام والصين  أصبحمستعمرة فرنسية  إلىتحولت فيتنام  أنفبعد 

فسعت الصين للقتال ضد االستعمار .)١١(حلفاء ضد عدو مشترك وهي فرنسا

 إلنهاءته تحدي ألمنها فأخذوا للبحث عن طرق دفقد ع تواجد، أينماالفرنسي 

تزايد فيتنام، وبالمقابل كانت فرنسا تشعر بالقلق تجاه تدخل و الوجود الفرنسي في

، يفرنسللوجود ال ةالفيتنامي معارضةفي فيتنام ودورها في دعم ال يالصين النفوذ

ستمرت الصين في دعم المعارضة الفيتنامية ضد فرنسا ، حتى بعد عقد المعاهدة أو
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 مدةطول  باألسلحة، وذلك من خالل تزويدهم )م١٨٨٧(الفرنسية الصينية عام

قاعدة للقومية  أصبحت ١٩٠٢عام  أنهاالسيطرة الفرنسية على فيتنام ، كما 

فضال  .)١٢(، وملجأ للوطنيين الفيتناميين لمختلف الفصائل السياسية الصينيةالفيتنامية

وتنظيم الجيش الفيتنامي، بعد التعاون بين الحزب الشيوعي عن قاعدة لتدريب 

، توج هذا التعاون بتأسيس جبهة موحدة صينية  تناميةالصيني والفصائل الفي

 وجياب) ١٤( Hochi Minhواتخذ كل من هوشي منه .)١٣(فيتنامية ضد فرنسا

VonguyenGiap  )أصبح إذبوتان في جنوب الصين مأوى لهم،  أقليممن ) ١٥ 

، مع ذلك كانت في فيتنام  لفرنسيالوجود اكقاعدة لخوض حرب عصابات ضد 

رفض  إنيبدو . )١٦(ض المبادرات الصينية للتدخل العسكري لصالحهمفيتنام ترف

بالهدف الحقيقي للصين في جعل فيتنام تحت السيطرة الصينية  القتناعهافيتنام كان 

وكان هوشي منه يرفض أي خضوع للصين ويفضل . )١٧(تابعة لها سياسياً أو

الت الفرنسيين عن أفضل رائحة فض ((:)١٨(السيطرة الفرنسية على الصينية بقوله

  .))تناول أغلى أكلة صينية في حياتي 

 لمساعدة ا لتقديم الصين فكانت مستعدةوعلى صعيد ذا صلة فقد كانت 

التي كانت ، بقاء السيطرة الفرنسية في فيتنام  األخيرة فيتنام بسبب رفضالعسكرية ل

تركة مع وتهديداً لحدودها المش خسارة نفوذها في المنطقة للصينتعني بالنسبة 

استمر دعم الصين لفيتنام حتى بعد تأسيس جمهورية الصين وعليه فقد . )١٩(فيتنام

زادت  )م١٩٤٩(عام أعقبتوفي السنوات التي . )٢١()م١٩٤٩( عام) ٢٠(الشعبية

عزز موقف فيتنام العسكري على  األمر الذيالمساعدات العسكرية من الصين 

محادثات مؤتمر  وإثناء. )٢٢(هافي المناطق التي سيطرت علي األرض والسيما

، فعلى الرغم المفاوضات أثناءلعبت الصين دور رئيسي  )٢٣()م١٩٥٤(جنيف عام

على عدم االعتراف بجمهورية الصين  األميركيةالواليات المتحدة  إصرارمن 

إثناء الصين فرضت نفسها  أن إالالمتحدة،  األممالشعبية وعدم قبولها عضوا في 

دولة كبرى لها فاعلية في تسوية المشكالت الدولية، كذلك  ، بكونهاالمفاوضات

 شتراكياألمعسكر دول ال إنويبدو  مداوالت المؤتمر ونتائجه هزيمة فرنسا ، أكدت
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كانت تعرف  إذكانت هي الرابحة في هذا المؤتمر على حساب الشعب الفيتنامي ، 

. )٢٤(إسقاطهاكن التي يم األهدافوبطبيعة  األخرماتريده ، وتحيط بظروف الطرف 

كما كسب المعسكر االشتراكي دولة جديدة على الخريطة السياسية وهي فيتنام 

  .)٢٥(في منطقة جنوب شرق آسيا  الديمقراطية التي باتت امتداداً له

وزير خارجية الصين الشعبية جهوداً Zhou En-Lai شو ان الي  لقد بذل

مؤتمر جنيف  محادثات هوشي منه على تقديم بعض التنازالت في  إقناعفي 

ال ترغب بعملية لصين األمر الذي يظهر أن ا.)٢٦(يتعلق بتقسيم فيتنام ما والسيما

خشيتها من تزايد نفوذ القوى الغربية في المنطقة في حال وجود  التقسيم بسبب

المواجهة  تأجيلفي  حكومة بكينرغبة  فضالً عن .)٢٧(اتحاد دول الهند الصينية 

، وذلك  األمريكيةالواليات المتحدة  على رأسهسكر الغربي والعسكرية مع المع

السيما ، لتخفيف من وطأة وأثر الحروب التي خاضتها سابقاً على الشعب الصيني 

،أذ توفرت لدى حكومة بكين معلومات شبه مؤكدة بعد معاناته في الحرب الكورية

 ،صينية حيوية أهدافلضرب  ١٩٥٤ أيارفي  هيئتقد  أمريكية عن استعدادات

وتقليل قدرة ، وتحطيم القوات الشيوعية الفاعلة ووسائل مساندتها في  الهند الصينية

المحدودة قدرة السوفيت النووية  ، والذي تزامن مع في التدخل العسكري الصينيين

 األمريكيقوة المعسكر الغربي، لذا كان البد من وضع التهديد آنذاك مقارنة مع  

وتحقيق مطامعها في  أمنهارغبة الصين في ضمان  إلى فضال عن في الحسبان ، 

وجود  إنفال شك  )الوس، وكمبوديا(والهند الصينية ،السيطرة على فيتنامأعادة 

من وجود دولة لها وضمان  أمنا يعتبر أكثردولة شيوعية على حدودها الجنوبية 

  .)٢٨(  تابعة للمعسكر الغربي

على العالم  تسعى لألنفتاح الشعبية الصينجمهورية  من جانب أخر كانت

، وتلك الفرصة قد ينعكس ايجابياً على البناء الداخليبما  بشكل كبير الخارجي

التتهيأ لها حال استمرارها في دعم فيتنام في صراعها بما يعرف الحرب 

من جانب آخر حملت فيتنام جمهورية الصين الشعبية . )٣٠(هذا من جانب )٢٩(الباردة
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، لذا يعد مؤتمر جنيف بداية مشاكل  مفاوضات السلبية تجاههامسؤولية نتائج ال

في فيتنام طوال  العسكري وفي أثناء التدخل األمريكي.)٣١(حكومة بكين هانوي مع

عاقة جهود هوشي منه في إل سعت حكومة بكين جاهدة، )م ١٩٧٥-١٩٦٤ (الفترة

ي عن المنطقة ، وتطبيع توحيد فيتنام ، والفوز بالهند الصينية، وأبعاد النفوذ السوفيت

العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية ، واستعادة اعتراف العالم بالثورة الثقافية ، 

هزيمة الواليات المتحدة تمحور حول كانت فة مدهدف هوشي منه خالل هذه ال إما

واتخاذها دور سياسي في الهند الصينية ،والحفاظ على  ،األمريكية وتوحيد فيتنام 

وذلك للحفاظ على الدعم  ،تحاد السوفيتيواأل الشعبية الصينجمهورية قات مع العال

  .)٣٢(الالزم منهما

في  تدريجياً يضعفنفوذ جمهورية الصين الشعبية  خذأ)م  ١٩٧٢( ومنذ عام

استقلت بنفسها عن فيتنام التي  الشعبية الصينجمهورية أصبح واضحاً أن فيتنام، أذ 

هتمام بما يخدم مصالحها في فضلت األ الشعبية لصيناجمهورية أدركت ذلك ، ألن 

عام )٣٤(فعندما جاءت محادثات السالم .)٣٣(سياستها الخارجية على حساب فيتنام

وجدت فيتنام بأنها الوحيدة التي تدافع عن مصالحها على طاولة  )م١٩٧٢(

في توتر  هابعض القضايا أثرلكان  من جانب أخر.)٣٥(المفاوضات في باريس

 )م١٩٧٣(هانوي عام  إعالنوفيتنام السيما بعد  حكومة بكيناء السياسية بين األجو

. )٣٧(في خليج تونكين )٣٦(للتنقيب عن النفط  أجنبيةعن نيتها للتفاوض مع شركات 

م ١٩٧٥عام  Island  The Spratlysسبرا تليواحتالل فيتنام لجزء من جزر 

  .)٣٨(هذه الجزرالذي ُأعتُبر تحدياً للمطالب الصينية في  األمر

 ةالسوفيتي اتمساعدوعلى صعيد ذا صلة، البد لنا من التنويه إلى إن ال

في . )٣٩(مدينة سايغون قد أسهمت  في إسقاط ) DRV(لجمهورية فيتنام الديمقراطية

نصراً على  عدههوشي منه في توحيد فيتنام ، الذي  مما ساعد، )م١٩٧٥(نيسان

 أزعجالذي  األمر،  أسيادائم في جنوب شرق وجود شيوعي  وإقامةالقوى الغربية 

ألن فيتنام أصبحت وبحكم  .)٤٠(التي اضطرت لتقديم التهاني ظاهرياً حكومة بكين
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انتصارها على الواليات المتحدة األمريكية ذات ثقل سياسي وعسكري إقليمي كبير، 

من عدم  )م١٩٤٩(األمر الذي اقلق حكومة بكين والتي ظلت تعاني منذ عام

اللها بسبب حماية الواليات المتحدة األمريكية لجزيرة تايوان وحكومتها التي استق

وقد انعكس ذلك على العالقات الصينية  ))جمهورية الصين الوطنية((تُسمي نفسها 

  . )٤١(وبشكل سلبي)١٩٧٥(الفيتنامية بعد عام

  أعاله التقليل من قيمة النصر الشعبية من جانبها  الصينجمهورية حاولت 

الحكومة الثورية المؤقتة  أعضاءالسلطة مع  باقتساملترويج لفكرة الحل الوسط وا

التي تمثل العديد من المقاتلين والجماعات ) ٤٢()PRG(لجمهورية فيتنام الجنوبية

 )٤٣(الشيوعية الفيتنامية والتي التعطي الوالء الكامل لجمهورية فيتنام الديمقراطية

VietnamDemcratic Republic)DRV ( الصين كانت تفضل حكم  أنيبدو حيث

على حكم هوشي منه لخشيتها من سعيه للهيمنة على كل الهند الصينية  األولى

ها في ومصالح أمنهاعالقات وثيقة مع االتحاد السوفيتي على حساب  وإقامة

  .)٤٤(المنطقة

تعمل على كانت  األخيرة ، السيما وأنالصين وفيتنام استمر الخالف بين 

 ، في حين شعرت حكومة بكينتوحيد فيتنام ل قرار السياسي الداخليخلق االست

النزاعات تتفاقم بينهما مع لك كانت ضعف فيتنام على حدودها، لذ مع بقاء باألمان

 باتخاذ قرارات داخلية موجهة ضد فيتنام السيما مع قيام.)٤٥(ظهور مشكلة بسيطة

مايعرفون  أوية الصينية قامت فيتنام بحملة ضد الجال )م١٩٧٨(الصين، ففي عام

، وهي جماعة عرقية صينية، بحجة قيامهم  The Hoa people)شعب هوا(بـ

من شعب هوا  آلالفنزوح غير مسبوق  إلى أدىبأنشطة تخريبية في الشمال مما 

قيام فيتنام بعقد معاهدة صداقة  أن، كما الشعبية  الصينجمهورية  إلىعبر الحدود 

توتر العالقات بينهما  إلى أدى)م١٩٧٨(رين الثاني عاممع االتحاد السوفيتي في تش

  .)٤٦(بشكل كبير
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 اتعلى العالق )م١٩٧٨(حتالل الفيتنامي لكمبوديا عاماألأثر    

  - : يةالصين - يةفيتنامال

دولتان تقعان ضمن فلك واحد وتؤمنان فيتنام وكمبوديا  من أن رغمعلى ال

 ايتهابد التي كانت. المشاكل بينهما  بفكر اشتراكي واحد إال أن ذلك لم يمنع قيام

التي ميل ، و ٦٠٠ والتي تمتد نحوعلى الحدود المشتركة  الذي نشب الخالف

وعلى أثر  )١٩٧٨(في عامو. )٤٧()١٩٧٥(عامبينهما حرب نشوب  إلىتطورت 

البالغ القوات الفيتنامية  على طول الحدود، شنت الشتباكات بين البلدينا تجدد

 Van tineفرقة بقيادة الجنرال فان تين دونج  )١٢(دي ضمنجن) ١٠٠(تعدادها 

Dong)في كانون األول من نفس العام ، هجوماً عسكرياً ضد قوات الخمير  )٤٨

) ١٤٠(في كمبوديا والموالية لجمهورية الصين الشعبية والبالغ تعدادها  )٤٩(الحمر

 pual pot )٥٠(وأطاحت بحكومة بول بوتهزيمة ساحقة بها فألحقت  الف كمبودي 

    .)٥١(حكومة موالية لها في كمبوديا تنصبو الموالية لبكين،

من جانب آخر رفع ثوار الجبهة المتحدة للخالص الوطني في كمبوديا 

علمهم وسط العاصمة بنوم بنه بعد حصار قصيرلها ُأغلقت خالله جميع مخارج 

 Heng samrinنهنج سامريالمدينة بأستثناء مخرج واحد يؤدي إلى المطار ، ودعا

قائد الثوار رئيس الحكومة لالستسالم ،فسقطت العاصمة الكمبودية بنوم بنه في 

بعد عشرة أيام  )١٩٧٨( كانون الثاني عام ) ٧(أيديهم بدعم من القوات الفيتنامية في

  .)٥٢(من بدء الهجوم الفيتنامي على كمبوديا

المتحدة للخالص  وفي الثامن من كانون الثاني من نفس العام أعلنت الجبهة

بنوم بنه العاصمة في الوطني أن كمبوديا قد حررت في اللحظة التي سقطت فيها 

أعضاء )٨(إذاعة هانوي تشكيل لجنة شعبية من أيدي الثوار، وبالمقابل فقد أعلنت

تشكيل المجلس الثوري لشعب و .)٥٣(إلدارة البالد وتسمية هنج سامرين رئيساً لها 

راراً في الحادي عشر من كانون الثاني بتغيير اسم جمهورية تخذ قأكمبوتشيا الذي 

 Peoples Republic ofجمهورية كمبوتشيا الشعبية إلىكمبوديا الديمقراطية 
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Kampuchea  )PRK (النظام الجديد سينهج سياسة  أنصدر بياناً جاء فيه أ، و

اسية القائمة السالم والصداقة والحياد وسيعمل على المحافظة على العالقات الدبلوم

، ووقعت الحكومة الجديدة من سكان البالد األجناسوانه سيأتي بالمساواة بين جميع 

االتحاد السوفيتي لنفس  إلىمعاهدة صداقة وتعاون مع فيتنام وتوجه وفد منها 

  .)٥٤(الهدف

 الوطنيون الثوار إنفي غزو كمبوديا معلنة   هافيتنام اشتراك من جانبها نفت

بإمكانياتهم الذاتية هم الذين اسقطوا نظامه  ناهضين لحكم بول بوتالكمبوديين الم

حكومة بول بوت فقد  إما،  ندولة اعترفت بحكومة هنج سامري أولوكانت فيتنام 

الكمبودية  األراضيالقوات الفيتنامية هي التي بدأت في اعتداءاتها على  أن أعلنت

، بنهعلى السلطة في بنوم  قامت بغزوها، ومكنت المتمردين من االستيالء وإنها

 عطفاً على، و)٥٥(وستم بمساعدة االتحاد السوفيتي وبقية دول حلف وار الذيو

 أصدرت إذموقف حكومة بول بوت، الذي يأتي متضامناً ومؤيداً لالموقف الصيني 

بكين بيان رسمي في الثالث من شباط اتهمت فيه فيتنام بشن الحرب على كمبوديا 

 اإلستراتيجيةلخدمة االتحاد السوفيتي في تنفيذ خطته  ، وذلكأراضيهاوغزو 

اتحاد فيدرالي في  وإقامةرغبة هانوي في ضم كمبوديا بالقوة ل اًوتحقيق، التوسعية 

ستساعدها في  وأنهاالبيان مساندة الصين لحكومة بول بوت  وأكدالهند الصينية، 

  .)٥٦(ةحرب العصابات التي تشنها ضد القوات الفيتنامي

بول  بزعامة لها مواليحماية النظام المقابل فأن الصين لم تنجح  في وبال 

كسجناء،  أصبحوامستشار  )١٠٠٠٠(حوالي انهافقد مما أدى إلى، في كمبوديا بوت

هانة إحتالل الفيتنامي لكمبوديا ت األدتايالند ، وع إلى آخرين )١٠٠٠( هروبو

لعسكرية المهيمنة في المنطقة القوة ا باعتبارهاستعادة مصداقيتها أوقحة، ومن اجل 

  . )٥٧(التي اليمكن تجاهلها ، لذلك مهدت الطريق للحرب مع فيتنام 

بدأت الصين استعداداتها العسكرية من خالل بناء قوة عسكرية كبيرة في         

حدث انقسام داخل المكتب السياسي وقد . )٥٨(مناطق الحدود المتاخمة مع فيتنام
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تكون الحرب  أنمنهم من طالب ف، على فيتنام  ض للحربالصيني بين مؤيد ومعار

برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة دنغ )  Teach alesson -تلقين درس(  محدودة

عارضها، ولكن استقر الرأي  اآلخروالقسم  Pen(Deng Xiao )٥٩(شياو بينغ

استعدادات الصين  الستكماليوما  )٩٠(األمراستغرق وقد  ,لصالح مؤيدين الحرب 

  .)٦٠(جندي ألف)٢٥٠(العسكرية ، فجهزت الصين مايقارب

نسمة على طول الحدود،  )٣٠,٠٠٠(بكين بأجالء حوالي حكومة قامت

في حالة تأهب قصوى لمنع ) المواجهة لالتحاد السوفيتي(ووضعت الجبهة الشمالية

، تولى دنغ شياو بينغ القيادة العامة للقوات األتحاد السوفيتيمن جهة  مفاجئهجوم 

 Punitive-الحرب العقابية(عليها في الصين اسم  أطلقواالصينية للحرب التي 

war (وحشدت)قطعة من الدبابات في المنطقة  )١,٢٠٠(رجل مع )٣٣٠,٠٠٠

 إلى إضافةعلى طول الحدود  االلغامزرع في حين قامت األخيرة ب. الحدودية لفيتنام

         كما نشرت. )٦١(لوضعها للمدفعية وقذائف الهاون لمواجهة أي غزو محتم

جندي موزعين على ثالث فصائل مجهزين ومدربين على حرب  )١٠٠,٠٠٠(

  .)٦٢(يساعدهم في ذلك طبيعة المنطقة من الناحية الجغرافية، العصابات 

من جانب آخر كانت كمبوديا قد طلبت من مجلس األمن عقد جلسة طارئة 

فانعقد مجلس .)٦٣( ديا الديمقراطية والبحث في األعتداء الفيتنامي الواسع على كمبو

األمن للنظر في الشكوى التي تقدمت بها كمبوديا  ضد فيتنام والنظام الكمبودي 

ة من الجديد ، وقد قدمت الصين مشروع قرار يطالب بسحب جميع القوات الفيتنامي

، وقد سمح المجلس على الرغم من أعتراضات األتحاد األراضي الكمبوديا

بعرض قضية حكومة بول  )٦٤(كوسلوفاكيا لألمير نوردوم سيهانوكالسوفيتي وتشي

  .)٦٥(بوت كممثل معتمد رسمي لبالده 

وقد استخدم االتحاد السوفيتي حق النقض في مجلس األمن ضد قرار 

اقترحته بعض الدول يدعو إلى وقف إطالق النار في كمبوديا ، وانسحاب القوات 

وسلوفاكيا إلى الموقف السوفيتي في حين أن الفيتنامية من هناك ، وقد أنضمت تشيك
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الدول الثالث عشرة األخرى األعضاء في مجلس األمن صوتت لصالح وقف 

  .) ٦٦( إطالق النار وانسحاب القوات الفيتنامية

 )١٩٧٩(من جانب آخر أتهمت الصين في الرابع عشر من كانون الثاني عام

وجراء ). ٦٧(أراضي صينيةبإطالق النار على حراس الحدود الصينيين ، وقصف 

ذلك صرح السيد نوين دوي ترينه نائب رئيس الوزراء الفيتنامي استعداد بالده 

لتسوية كل المشاكل التي تتعلق بالعالقات مع الصين الشعبية عن طريق 

إن الصين تواصل  ((:المفاوضات ، ومتهماً الصين بتصعيد اتهاماتها لفيتنام قائالً

ل فيتنام، وهي لم تتردد في تصعيد انتهاكاتها ألرضينا سياستها المكشوفة إلذال

أننا ندين في قوة وحزم هذه األعمال  :((وأضاف قائالً  ))..واستفزازاتها المسلحة 

  .  ) ٦٨( ))العدائية والخطيرة

استمرت االعتداءات الحدودية المسلحة بين جمهورية الصين الشعبية 

احد )١٩٧٩(حتلت في العاشر من شباطويبدو أن حكومة بكين كانت قد ا ،وفيتنام

الذي ) ٤٠٠التل رقم :( قعة داخل األراضي الفيتنامية وهواألماكن اإلستراتيجية الوا

هو عبارة عن تل استراتيجي يقع في منطقة كاولوال على بعد كيلو مترين داخل 

األراضي الفيتنامية ، وقد تصاعدت األتهامات بين جمهورية الصين الشعبية وفيتنام 

  .)٦٩(  حول ادعاء كل منهم األعتداء الحدودي من جانب الطرف اآلخر

  -:١٩٧٩شباط  ١٧الغزو الصيني لفيتنام 

في فجر وعلى اثر هذه الخالفات الصينية الفيتنامية أقدمت حكومة بكين  

على شن هجوم عسكري بري على األراضي  )م١٩٧٩(شباط  السابع عشر من 

وقد . )٧١( Yang The chبقيادة شي تيه يانغ  تحت غطاء  مدفعي) ٧٠(الفيتنامية

          نقطة على طول الحدود ست وعشرون القوات العسكرية الصينيةهاجمت 

 أربع، بعد ذلك تم وضع  )نقطة ٢٠(عند األولية، تم تنفيذ االختراقات )كم ٤،٧٧٢(

، لونغ سون، دونغ دنغ، كابونغخطوط رئيسية للتوجه نحو مراكز المدن الحدودية 
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، منها على طول   Laocair, Caobang, Dong Dang, Long son:لوكير

باتجاه الطريق السريع  واألخر Laocai لوشي باتجاه مدينة األحمروادي نهر 

بوتان باتجاه  إقليمومن تشونغ سي في  Hagiangبلدة  إلىالوطني الذي يصل 

  Dong Dangو Lang sonفكان باتجاه  األخير أما  Caobangحدود مدينة 

 .)٧٢()كم ١٣٥(بـهانوي التي تقع جنوب النج سون  إلىوهو اقصر طريق يؤدي 

وقد كان رد فعل فيتنام على الهجوم الصيني بتوجيهها نداء عبر إذاعة هانوي إلى 

وقطع التموين على  ))الحرب الشعبية ((: الشعب الفيتنامي من أجل األنتقال إلى

إذا كان هناك  :((رئيس الوزراء الفيتنامي )  ٧٣(القوات الصينية وأعلن فان فان دونغ 

من يريد إن يلقن األخر درساً فأن فيتنام هي التي ستلقن الصين درساً لن 

   .)٧٤())تنساه

كما وجهت فيتنام نداء إلى مجلس األمن الدولي لعقد جلسة طارئة للبحث في 

 .)٧٥(إلى مساعدتهااالعتداء الصيني ودعت االتحاد السوفيتي وكل الدول االشتراكية 

م وصلت القوات الصينية إلى مقاطعة ١٩٧٩وفي الواحد والعشرون من شباط 

       .)٧٦(كاوبانغ  وقد دخلت القوات النظامية الفيتنامية في مواجهة مع القوات الصينية

الهجمات  وإيقافاستخدم الفيتناميين خاللها الكمائن لتعطيل التقدم الصيني 

من شباط لمواصلة ما أطلق رك ضراوة يوم الثاني والعشرين أشتدت المعا، الصينية

الصينية ، بعدما بدأت القوات الصينية تدق أبواب  ))  العملية التأديبية  ((  عليه بـ

، في أيدي القوات الصينية المهاجمةمقاطعة النغ سون شمال فيتنام التي لم تسقط 

ابطة شمال الوس الى منطقة وخاللها نقلت عدة وحدات من القوات الفيتنامية المر

من القتال  أيام)٧(وبعداالشتباكات شمال فيتنام خاصة حول مدينة النغ سون، 

الثاني الصين في  استولت. )٧٧() كم ٢٠- ١٥(مايصل  إلىالعنيف توغل الصينيون 

وفي   Cao bangو  Lao caiشباط على مدن حدودية مهمة وهي  والعشرون من

التوغل الصيني سيكون لمدة  شياو بينغ أن دنغ  علنأشباط  الثالث والعشرون من

 PLA (The people s(محدودة وانه سيتم سحب قوات  جيش التحرير الصيني 
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Libration Army   مع سقوط المدن . )٧٨(من فيتنام بعد تحقق الهدف من الهجوم

تضاربت األنباء حول سقوط المدن األربعة ، ففي الرابع الحدودية الفيتنامية ،

العشرون من شباط نفت فيتنام أن تكون مدينة النغ سون قد سقطت في أيدي و

كم شماالً قرب  ١٥الصينيين مؤكدة استمرار المعارك في دونغ وانغ على مسافة 

.  وما يدل على ذلك استمرار القتال حولها في األيام المقبلة) .٧٩(الحدود الصينية 

وزراء الصين ان هدف الهجوم  من جانب آخر صرح تينغ هسياو بينغ نائب رئيس

تفجير األسطورة التي تدعي فيها فيتنام أنها ثالث أقوى  ((الصيني على فيتنام هو 

  .)٨٠( ))قوة عسكرية في العالم

من جانب آخر أعربت الصين عن استعدادها أجراء مفاوضات مع فيتنام من 

 وضحت انه في حالاجل مناقشة مسألة إعادة السالم في المنطقة كلها، ولكن فيتنام أ

، تؤدي إلى رتب على ذلك نتائج شديدة الخطورةلم تتوقف الحرب العدوانية فقد يت(( 

، ومبينه وخالل اإلذاعة الفيتنامية   كوارث في جنوب شرق أسيا وفي بقية العالم

ضرورة االنسحاب الفوري غير المشروط والكامل للقوات الصينية من األراضي 

  .) ٨١)) (...الفيتنامية 

وفي األول من آذار عرضت حكومة بكين رسمياً على فيتنام بدء مفاوضات  

سالم ، موضحة أن انسحاب قواتها من فيتنام قد يتم قبل بدء هذه المفاوضات وفق 

ماتشترطه هانوي لكنها في نفس الوقت استأنفت هجومها ودعت إلى ربط انسحاب 

مبوديا ، رفضت فيتنام عرض قواتها من فيتنام بانسحاب القوات الفيتنامية من ك

الصين بأجراء مفاوضات إلنهاء القتال الحدودي، طالما بقيت القوات الصينية في 

فيتنام، مؤكدة على ضرورة االنسحاب الفوري الشامل وغير المشروط ، وفي حال 

حدث االنسحاب عندها ستكون فيتنام مستعدة للتفاوض مع حكومة بكين الستعادة 

  .) ٨٢(بين البلدينالعالقات الطبيعية 

تجاهين أ إلىقواتها العسكرية  آذار الثالث منهانوي في حكومة وجهت  

لدعم  Da Nang دانانج شماالً من األخراالتجاه  أماشمال شرق النج سون  األول
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حكومة على الساحل، كما سحبت  Mong cai مونج كاي قوات فيتنامية مقاتلة حول

وعلى الرغم من أن هذه القوات لم تصل في هانوي قسم من قواتها من كمبوتشيا،

الوقت المناسب للمشاركة في القتال ، أال أن استمرار الحرب لمدة أطول حتماً كان 

  .)٨٣(سيجبر حكومة هانوي على سحب كل قواتها من كمبوتشيا

وفي الرابع من آذار أكدت الصين أن هجومها على فيتنام أوشك على 

بدأت فعالً باالنسحاب من األراضي الفيتنامية ،  االنتهاء، مدعية أن بعض قواتها

في حين أكدت فيتنام عدم صحة ماأعلنته حكومة بكين ، وقالت إن المعارك ماتزال 

تدور بشراسة حول مقاطعة النغ سون، وبالمقابل أعلنت حكومة هانوي التعبئة 

  .)٨٤(العامة ألول مرة في البالد

 األراضيميل داخل ) ٥٠(ة نحومع أستمرار الغزو تقدمت القوات الصيني 

الوقت الذي أعلنت فيه حكومة بكين في الخامس من آذار  الفيتنامية الشمالية ، في

قد ) بالعملية التأديبية(وإن ماوصفته بـ ، أنجزتمن الهجوم قد  أهدافها أنفجأة 

ادعت اللجنة المركزية  حققت أهدافها بالسيطرة على النغ سون اإلستراتيجية،

قد حقق تقدما في فيتنام ) PLA(يوعي ان جيش التحرير الشعبي الصيني للحزب الش

 إضراراً وإلحاقهاعدد من المدن الحدودية المهمة،  وإسقاطميل،  )٨٠-٣٠(ربـيقد

 VPAN(The people s Army of(بالغة بأربع وحدات للجيش النظامي الفيتنامي

Vietnam  )توقف التقدم  فقد .لم يكن من المؤكد انسحاب الصين حينها  .)٨٥

قوات الجيش  الستدراجالصيني بالقرب من النج سون في محاولة 

تعزيز قواتها من وحدات عسكرية فيتنامية مرابطة في  إلى) VPAN(الفيتنامي

 أنرئيسية في خطة الحرب الصينية، ويبدو  إستراتيجيةكمبوتشيا وكانت هذه حيلة 

نية عن طريق المخابرات الصي اإلستراتيجيةفيتنام كانت على علم بتلك 

  .)٨٦(السوفيتية

أستمر الغموض والتناقض يكتنف موقف حكومة بكين من إنهاء الغزو، فبعد 

أن أعلنت في الخامس من آذار أن العملية التأديبية قد حققت أهدافها بالسيطرة على 
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٢٩٦ 

مقاطعة النج سون اإلستراتيجية ، إال أن القوات الصينية لم تلبث وفي السادس من 

بعدها  ار من شن هجمات شرسة ومضادة ضد النج سون واحتلتها ، ولتعلنآذ

قد ) العملية التأديبية (، وان  إمامهامفتوحة  أصبحتبوابة هانوي  إن حكومة بكين

 السابع منبدأ االنسحاب يوم .)٨٧()PLA(، وسيتم سحب الجيش الصيني تحققت

نواياها الحسنة  إلظهار، سمحت هانوي لهم باالنسحاب بهدوء )م١٩٧٩(آذار

حيث أعلنت هانوي حينها إن القوات الفيتنامية التعتزم عرقلة هذه العملية  ،للسالم

بشرط أن تنسحب القوات الصينية خلف الحدود التاريخية الفاصلة بين البلدين 

،ومؤكدة أنها ستوافق على عقد محادثات مع الصين اذا سحبت االخيرة جنودها من 

وعدم ربط االعتداء الصيني على فيتنام بالمشكلة الكمبودية، األراضي الفيتنامية ، 

دمر  إذالمحروقة  األرضسياسة بانسحابه ينفذ لجيش الصيني بنفس الوقت كان ا

  .)٨٨(حمله معهم ماال يمكنكل 

دمر البنية التحتية المحلية ونهبوا جميع المعدات والموارد بما في ذلك  فقد

،  التي تم احتاللها في شمال فيتنامالمناطق الثروة الحيوانية ألضعاف اقتصاد 

اتهمت الحكومة الفيتنامية الصين بأنها تتعمد األنسحاب البطيء من أراضيها 

وممارسة سياسة النهب والحرق والتدمير ولذلك استمرت المعارك الحدودية بين 

 ، مما أدى إلى إبطاء انسحابلفيتنامية إثناء األنسحاب الصينيالقوات الصينية وا

      آذار)١٦(من فيتنام يوم ةالصينيالقوات نسحاب أاستكمل القوات الصينية ،وقد 

  .)٨٩() م١٩٧٩(

رحبت الصين بقرار موافقة الحكومة الفيتنامية على إجراء مفاوضات ، وقد  

اقترحت فيتنام في السابع عشر من آذار على حكومة بكين أن تبدأ المفاوضات في 

الثالث والعشرون من شهر آذار في هانوي أو في  شأن مشكلة الحدود في حوالي

النغ سون ، وقد وعد القائم باإلعمال الصيني في هانوي انه سيبلغ األقتراح إلى 

بالمقابل طلبت الصين أن تبدأ المفاوضات مع فيتنام يوم الثامن .حكومة بكين 

 ،دينوالعشرون من آذار في هانوي على مستوى نائبي وزير الخارجية من كال البل
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ويبدو ان الصين بعثت بمذكرة إلى فيتنام تقترح فيها أن تعقد الجولة األولى من 

المفاوضات المتعلقة بالحدود بين البلدين في العاصمة الفيتنامية على أن تتواصل في 

كل من بكين وهانوي بالتعاقب ، وافقت فيتنام في الواحد والعشرون من آذار على 

، بشرط أن تنسحب قوات حول مسألة الحدودفاوضات مع بكين الدخول في م

األخيرة من أراضيها في موعد أقصاه الثامن والعشرون من آذار من األراضي 

الفيتنامية وان المفاوضات ستبدأ يوم التاسع والعشرون من آذار وتجري بالتناوب 

  .)٩٠(بين هانوي وبكين وسيكون األجتماع األول في هانوي

وفيتنام متمسك في رأيه مما جعل مسالة اجراء ولكن يبدو أن كل من الصين 

  .المفاوضات صعبة ومعقدة للغاية

ففي الحادي عشر من نيسان صرح نائب وزير الخارجية الصيني السيد هن 

فيان لونغ أن الصين ستطلب من فيتنام سحب قواتها من كمبوديا عند بدء 

ت لن تتناول إعادة الفيتنامية في هانوي وأضاف أن المحادثا -المفاوضات الصينية

العالقات الثنائية إلى طبيعتها وتصفية النزاعات الحدودية فحسب ، وإنما ستتطرق 

إلى مسائل عدة منها كمبوديا والهيمنة السوفيتية األمر الذي رفضته فيتنام على 

من يريد التكلم عن مشاكل كمبوديا  ((:لسان وزير خارجيتها السيد فان هين قائال

ورفض الرد  ))هنغ سامرين رئيس الحكومة المؤقتة للخمير الحمر عليه التوجه الى

الصين ستطلب  :((على وزير الخارجية الصيني السيد هان ينان لونغ الذي قال ان 

  .) ٩١)) (من القوات الفيتنامية االنسحاب من كمبوديا لدى بدء المفاوضات 

توجه وفد صيني ، إذ )نيسان ١٤(الفيتنامية في–بدأت المفاوضات الصينية     

برئاسة السيد هان ينان لونغ نائب وزير الخارجية الصيني ، إلى هانوي ألجراء 

مفاوضات مع فيتنام ، وعند وصوله إلى هانوي دعا السلطات الفيتنامية إلى اعتماد 
سنتوصل إلى حل كل الخالفات بين  ((":وأضاف هان قائال)) موقف متعاون((

صداقة بين شعبيهما وسعيا في صدق إلى حل كل الدولتين إذا اعتمد الطرفان ال

، اعترضت فيتنام إثناء جلسة المفاوضات إقامة مناطق منزوعة السالح ))مشكلة



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 وداد سالم محمد. م.م

٢٩٨ 

كم على جانب الحدود ، جاء هذا األقتراح في الكلمة  )٥- ٣( بعرض يتراوح بين

جية األفتتاحية التي ألقاها فان هيان رئيس الوفد الفيتنامي ونائب وكيل وزارة الخار

  .)  ٩٢(  ويبدو أن المفاوضات قد فشلت بسبب إصرار كل منهما على موقفه

  -: الصيني لفيتنام من الغزو لدوليموقف اال

ستستخدم كل نفوذها  أنهاواشنطن  أعلنت حكومةعقب الغزو الصيني لفيتنام 

، وانسحاب فيتنام من ي لتشجيع انسحاب الصين من فيتنامالدبلوماسي والسياس

حدوث مواجهة عسكرية  إلىومنع اتساع نطاق الحرب لدرجة تؤدي كمبوديا، 

وكانت الواليات المتحدة . )٩٣(الشعبية الصينجمهورية تحاد السوفيتي وشاملة بين األ

قد عبرت عن موقفها المعارض للغزو الصيني لفيتنام والغزو الفيتنامي  األمريكية

  .)٩٤(تي احتلوهالكمبوديا مؤكدة على ضرورة انسحابهما من المناطق ال

بأن الصراع الدائر في الهند الصينية  األمريكيينورغم تأكيدات المسؤولين  

الشرق (في منطقة جنوب شرق أسيااليمثل أي خطر على الدول الحليفة لها 

  ،بدأت بالتشاور مع هذه الدول حول احتمال تهديد االستقرار فيها إال أنها، )األقصى

كانت حريصة على اتخاذ موقف  األمريكيةلمتحدة ويمكن القول ان الواليات ا

ن متوازن تجاه الصراع حفاظاً منها على الخط الذي تسير فيه الصين وعلى ام

السوفيتية  األمريكية، وتجنباً لتدهور العالقات الدول الموالية لها في المنطقة

  .)٩٥(وخاصة بعد توقيع اتفاقية سالت

منع حدوث و األجواءتهدئة ل ريكيةاألمففي محاولة من الواليات المتحدة 

توتر  إلىيؤدي  أنتحاد السوفيتي والذي ممكن مواجهة محتملة بين الصين واأل

م ضبط النفس، وعد إلىتحاد السوفيتي ، دعت األاألمريكيةالعالقات السوفيتية 

، مؤكدة انه في حالة تدخل االتحاد السوفيتي التورط بعمل عسكري داخل فيتنام

  .)٩٦(وقت ستتدخل في فيتنامفأنها بنفس ال
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 James Earlر كارت جيمي الرئيس أرسلشباط  السابع عشر منففي 

carter )٩٧ ( بريجنيف  إلى ليونيد ايليتش Leonid Illitch Brezhnev)قائالً) ٩٨ :
نعترض على الخطوات  أنناجمهورية الصين الشعبية  اإلدارة األمريكية أبلغتلقد  ((

الصين ، وتحث على انسحاب فوري للقوات العسكرية  العسكرية التي اتخذتها

كما دعا كارتر  ))من كمبوتشيا الفيتناميواالنسحاب ... الخاصة بهم من فيتنام

السوفيتية  األمريكيةضبط النفس لكي اليؤثر على العالقات  إلىتحاد السوفيتي األ

ا لمنع أي الظروف الحالية تتطلب الحكمة وضبط النفس من قبل حكوماتن ((:بالقول

توسع لهذا الصراع ، واستعادة السالم في الهند الصينية ، لتحقيق هذا الهدف العام 

من كل كمبوتشيا  األجنبيةتنسحب جميع القوات  أنوالعاجل ، فمن الضروري 

  .)٩٩))(وفيتنام

تحاد السوفيتي فبعد الغزو الصيني لفيتنام اتجه لتكثيف ألبالنسبة ل أما

  ،صين وتقديم مزيد من الدعم للدول الموالية له السيما فيتنامتحركاته نحو تطويق ال

 خليج كام رانه إلىاالتحاد السوفيتي عدة سفن تابعة للبحرية السوفيتية  أرسل إذ

Cam Ranh Bay  ٢٢فيتنام من يوم  إلى لألسلحة، كما بدأت عملية نقل جوي 

على فيتنام تلك المساعدات كانت رد فعل على هجوم الصين  ،)م١٩٧٩(شباط 

االتحاد السوفيتي قد كسر الوعود العديدة  إن أعلنتوعلى تصريحات بكين التي 

في محاولة من بكين لزعزعة العالقات . )١٠٠( لمساعدة فيتنام بعدم تدخله في الحرب

  . ضدهاالسوفيتية الفيتنامية ألضعاف التحالف السوفيتي الفيتنامي 

ه إلى ميناء كام رانه حفيظة الواليات وقد أثار إرسال األتحاد السوفيتي سفن 

المتحدة األمريكية فسعت األخيرة إلى أبالغ موسكو بأن أجراءها ربما يدفع 

كما أدى . )١٠١(الواليات المتحدة األمريكية إلى تغيير موقفها المحايد من القضية 

الغزو الصيني لفيتنام إلى أن يشدد االتحاد السوفيتي من حملته الدعائية على 

السيما إن الغزو بدأ . )١٠٢(شنطن واتهمها بالتأييد المسبق لبكين في غزو فيتناموا
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بعد أسبوع واحد من عودة دينغ شياو بينج من زيارته للواليات المتحدة 

  .)١٠٣(األمريكية

حاولت بكين اإليحاء إلى االتحاد السوفيتي بأن الواليات المتحدة األمريكية 

ني لفيتنام ، وتأييدها له وذلك بهدف إحداث على علم مسبق بقرار الغزو الصي

  .)١٠٤(تدهور في العالقات السوفيتية األمريكية وكان ذلك احد أهداف الصين

يبدو أن االتحاد السوفيتي لم يكن له اهتماماً جدياً بدعوة الواليات المتحدة  

األمريكية إلى ضبط النفس وهذا ما يتضح من خالل موقفه من القضية وإصراره 

، واتهامه الواليات المتحدة األمريكية بعدم اتخاذها يتناماألستمرار في دعم ف على

موقف حازم ضد جمهورية الصين الشعبية بعد اعتدائها على فيتنام ، وقد أوضح 

لن  ((:االتحاد السوفيتي ذلك في رسالة بريجنيف خالل رده على رسالة كارتر قائالً

حقيقة إن ماجرى من عدوان صيني ضد  أكون صريحاً إذا لم الفت انتباهكم إلى

، وإعالنه إلى الواليات المتحدة األمريكية فيتنام بعد زيارة دنغ شياو بينغ

ولذلك فأننا النفهم لماذا تؤكد لنا الواليات ...بتصريحات معادية لقضية السالم

المتحدة األمريكية على ضبط النفس في حين كان عليها توجيه هذا النداء على 

لكن مع كل ذلك لم يتأثر الوفاق األمريكي السوفيتي . )١٠٥))(وهو الصينالمعتدي 

  .)١٠٦(نظراً للحاجة له من قبل موسكو وواشنطن

شباط أستجابة لنداء ) ٢٣(من جانب آخر بدأ مجلس األمن عقد جلساته  في 

، تحدث د بدء الهجوم الصيني على أراضيهاحكومة هانوي التي وجهتها له عن

دوب الواليات المتحدة األمريكية وفيتنام وبريطانيا وفرنسا وممثل خالل الجلسة من

وخالل الجولة األخرى لجلسات مجلس األمن عبر . )١٠٧(حكومة بول بوت السابقة

 (( : شباط عن هذه الجلسة بقوله)٢٨(اوليغ ترويا تونسكي ممثل االتحاد السوفيتي في

لق بإمكانية وضع نص يعبر عن ان الطريق المسدود اليزال موصداً تماماً فيما يتع

في إشارة منه .) ١٠٨ ))(شعور أغلبية أعضاء المجلس دون االصطدام بحق النقض

  .إلى صعوبة التوصل إلى حل يرضي كل اإلطراف
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ويبدو إن مجلس األمن فشل في أحالل السالم في الهند الصينية ، وهذا ما أكده    

  .  )١٠٩))( معالجة األزمة إن المجلس عاجز عن (( : رئيس المجلس قائالً

من جانب آخر طالبت الدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق أسيا 

ASSEAN )،باالنسحاب المتبادل  )الفلبين تايالند، اندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة

للقوات الصينية والفيتنامية من األراضي التي يحتالنها في كل من فيتنام 

فيتنام شكوى إلى مجلس األمن تطلب منه اتخاذ من جانب أخر رفعت  ،وكمبوتشيا

لكنها لم تطلب عقد اإلجراءات الالزمة لوقف العدوان الصيني على أراضيها 

 ،، ربما إلدراكها عجز األخيرة عن اتخاذ قرار نظراً للفيتو الصينياجتماع للمجلس

ل بدأ وبناءاً على طلب الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا والنرويج والبرتغا

، وبينما أيدت الصين استعدادها )١٩٧٩(شباط عام ٢٣مجلس األمن اجتماعاته يوم 

، وانسحاب جلس بالدعوة إلى وقف إطالق النارللموافقة على قرار يصدره الم

قواتها من فيتنام مقابل انسحاب القوات الفيتنامية من كمبوديا لكن االتحاد السوفيتي 

قرار يتضمن إدانة جمهورية الصين  عارض ذلك، وأصر على ضرورة إصدار

الشعبية ومطالبتها باالنسحاب الفوري الغير مشروط من األراضي الفيتنامية ، 

وفرض حظر على تصدير السالح إليها، ونظراً لتمتع كل من موسكو وبكين بحق 

  .)١١٠(الفيتو فقد فشل المجلس في إصدار أي قرار بهذا الصدد

       

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 وداد سالم محمد. م.م

٣٠٢ 

  - :نتائج الغزو 

تحقق الصين أهدافها الحقيقية من الحرب باستثناء تمكنها من التوغل لم 

فقد تكبدت الصين خسائر . بعمق داخل األراضي الفيتنامية وانسحابها منها

في األرواح والمعدات ويبدو أن كال الجانبين قد عوقبوا وتعلموا بعض  )١١١(باهضة

  .)١١٢(الدروس العسكرية 

فبعد الغزو . )١١٣(الصينية  –الفيتنامية  استمر التوتر قائم على الحدود

الصيني واصلت األخيرة تحشيد تسعة من وحداتها العسكرية في المنطقة الحدودية 

الفيتنامية فضالً عن بناء وتطوير وتعزيز المنشآت العسكرية في جزيرة هاينان 

Hainan island )هذه اإلجراءات زادت من احتمال تكرار التهديد الصيني  )١١٤

يتنام إذا لزم األمر مما اجبر فيتنام على نشر جزء كبير من قواتها المسلحة في لف

  .)١١٥(الشمال والتي كانت منقولة من كمبوتشيا 

ويبدو أن العملية التأديبية التي استخدمتها الصين لم تثن فيتنام على تغيير  

 ))ألهاو((دسياستها تجاه المواطنين الصينيين في فيتنام، إذ استمرت فيتنام في طر

Hoa  وبأعداد متزايدة ، كما أن استخدام القوة العسكرية ضد فيتنام زاد من شكوك

دول اآلسيان السيما اندونيسيا وماليزيا الذين كانوا يثقون بأهداف الصين في 

المنطقة بالمقابل عززت من عالقات فيتنام مع دول آسيان، إذ توثقت العالقات بين 

يوم من غزو الصين لفيتنام وقعت األخيرة معاهدة صداقة فيتنام وكمبوتشيا ، فبعد 

سنة مع جمهورية كمبوتشيا الشعبية ، مماثلة مع اتفاقية فيتنام مع  )٢٥(وسالم لمدة

، التي ألزمت كال الطرفين اتخاذ تدابير الزمة وفعالة في )١٩٧٧(الوس عام

  .)١١٦(المساعدة للدفاع الوطني المشترك 

وطدت العالقات بين األتحاد السوفيتي وفيتنام ضد جمهورية الصين الشعبية 

وبالمقابل أكدت على  .)١١٧(وأكدت األنهيار النهائي للعالقات الفيتنامية الصينية

العالقات األمريكية الصينية كونها ذات اهتمام مشترك في احتواء التوسع السوفيتي 

  .)١١٨(في المنطقة آنذاك
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  الخاتمة

ة أسباب الغزو الصيني البد من الرجوع الى الجذور التاريخية لمعرف
للعالقات بينهما ،فلكل حدث سبب متأصل تاريخياً ، يبدو أن الصين وفيتنام كانتا 
تُعدان من البلدان الصديقة المتحالفة ،حيث تعود العالقة الودية بينهما إلى سنوات 

ولكن يعد مؤتمر جنيف  )١٩٤٩(طويلة ماقبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام
انوي وبكين ، بسبب بداية الخالف ونشوء المشاكل بين حكومتي ه ١٩٥٤عام 

 .أثناء مفاوضات  المؤتمر الذي عدته فيتنام تخاذالً من جانب الصينموقف األخيرة 
إذ شعرت فيتنام أن حكومة بكين بدأت تتخلى عنها وتعمل ألجل مصالحها فقط على 

  .أن كانا في سياسة واحدة معاًحساب فيتنام بعد 

فضالً عن شعور فيتنام بعدم رغبة الصين بتوحيد فيتنام، وخشيتها من زيادة 
  ،نفوذ فيتنام في الهند الصينية، ورغبة الصين في أبعاد النفوذ السوفيتي عن المنطقة

كل ذلك يعد مخالفا ألهداف فيتنام، جراء ذلك أصبحت كل من فيتنام والصين تعمل 
مستقل عن األخرى نتيجة ألختالف األهداف والمبادئ والتوجهات السياسية  بشكل

، ومن جانب آخر فقد أثرت بعض القضايا على توتر األجواء ١٩٧٢منذ عام 
في ) ١٩٧٣(السياسية بين حكومة بكين وفيتنام السيما رغبة  حكومة هانوي عام

ين في خليج تونكين ، التنقيب عن النفط في المناطق المتنازع عليها مع حكومة بك
بعد أحتالل فيتنام لجزء من جزر سبراتلي  )١٩٧٥(وازداد التوتر بينهما أكثر عام

  .األمر الذي عدته الصين تحدياً جديداً لها 

واألمر اآلخر الذي أزعج الصين هو استمرار فيتنام في التعاون مع االتحاد 
فأصبح هذا النجاح  )م١٩٧٥(السوفيتي ونجاح هوشي منه في توحيد فيتنام عام

يشكل قلقاً لجمهورية الصين الشعبية وزاد من شكوكها في أهداف فيتنام للهيمنة 
ومن القضايا األخرى التي كان . على الهند الصينية على حساب امنها ومصالحها 

ية لها تأثير او دافع كبير في قيام الصين بغزو فيتنام هي إتباع فيتنام سياسة داخل
حيث قامت فيتنام بحملة ضد الجالية  حفيظة الصين ، أثارت)م١٩٧٨(عام

لذا كان من الطبيعي إن يبدأ بينهما صراع مسلح مع ظهور ) شعب الهوا(الصينية
لتي مشكلة بسيطة كان يمكن حلها بوسائل سلمية ، وتعد قضية كمبوديا الشرارة ا
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كومة مواليه ، فبعد احتالل فيتنام لكمبوديا وإقامة حأدت إلى اندالع الحرب بينهما
  " .تلقين الدرس"لفيتنام قررت الصين توجه ضربة عسكرية أطلقت عليها عملية 

على الحدود بينهما ثم  سبقتها اتهامات كالمية إعالمية ثم استفزازات مسلحة
   آذار ٦إلى )م١٩٧٩(شباط  ١٧يوما من  ٢٨، استمرت الحرب غزو عسكري

مدن مهمة في شمال فيتنام أهمها  ، تمكنت الصين خاللها من احتالل عدة)م١٩٧٩(
آذار وعندها أصبح الطريق مفتوحا إلى هانوي حينها أعلنت  ٦النغ سون في 

الصين أنها حققت أهدافها في الحرب وقررت االنسحاب من فيتنام ، استخدمت 
الصين خالل االنسحاب سياسة األرض المحروقة في محاولة منها لتدمير البنى 

ل فيتنام فضال عن إظهار التحدي لالتحاد السوفيتي وهذا التحتية المهمة في شما
ماكانت الصين تؤكد عليه على لسان مسؤوليها ، ورغبة الصين في الضغط على 

  .فيتنام لالنسحاب من كمبوديا

وكان للحرب تأثير على الوضع الدولي إذ كادت أن تؤدي إلى صدام مسلح 
يكية التي كانت تدعم الصين ولهذا بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمر

وجه االتحاد السوفيتي االتهامات إلى الواليات المتحدة األمريكية بدعمها للغزو 
الصيني لفيتنام ، وقد حاول مجلس األمن حل األزمة الصينية الفيتنامية إال أنه فشل 
بسبب إصرار الصين على ضرورة انسحاب فيتنام من كمبوديا األمر الذي رفضته 

تنام التي كانت تعد القضية الفيتنامية شأن داخلي لكمبوديا ليس من حق أي دولة في
  .التدخل فيها وان ماحدث في كمبوديا هو بموافقة الشعب الكمبودي 

الت تمثل قضية حساسة عند ويبدو أن هذه الحرب لم تحقق أهدافها  وماز
طرفين انتصارها كل من ال، إذ نالحظ من خالل اإلحداث التاريخية زعم الطرفين

، في حين اليوجد طرف منتصر فكالهما تكبدا خسائر باهضة ، كما إن في الحرب
فيتنام لم تغير سياستها الداخلية تجاه شعب الهوا، بل إن هذه الحرب أفادت الجانب 
الفيتنامي أكثر اذ ازداد نفوذ فيتنام في المنطقة على حساب الصين ، بسبب استخدام 

كرية ضد فيتنام األمر الذي ترك تأثير سلبي في نفوس دول األخيرة للقوة العس
اآلسيان تجاه الصين وجعلها تبتعد عن الصين وتقترب من فيتنام ، كما أكدت 

  .الحرب االنهيار التام للعالقات الفيتنامية الصينية
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(32)Ibid,p.27.                                                                                                                                
(33)Ibid,p.28.                                                                                                                                

 ها كال منم، وقع١٩٧٢عام  أيارمن  ٢٧ قية عقدت  فيهي اتفا -:اتفاقية السالم ) ٣٤(

لحد ل في موسكو، الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنيف والرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون

من االسلحة االستراتيجية ، فيما اعتبر ذلك االتفاق وقتها أقصى ما تم انجازه في محاولة 

 .الجزيرة -:للمزيد ينظر. للسيطرة على انتشار السالح النووي

                jazirah.com/2004/20040527/xh1.htm‐http://www.al  

(35)Ibid,p.27.                                                                               
(36)Nam viat News,chian and Vietnam:atimeline of 
conflict.http://namviet news.wordpress.com                                                                   

 :للمزيد ينظر.المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي )٣٧(

Anne Gilks,The BreakDown of the sino-vietnamese Alliance 1970-
1979,1992,pp.12-13                 

(38)Nam viat News,op.,cit.                                                                                              
وبية، فقد تعرضت العاصمة الفيتنامية هي العاصمة السابقة لجمهورية فيتنام الجن)٣٩(

الجنوبية لهجوم عسكري والتي كان بقيادة قائد قوات فيتنام الشمالية العقيد نغوين توان في 

م، والذي تعرضت المدينة لقصف كثيف ومتواصل،  ١٩٧٥من شهر أبريل عام  ٢٩

 ٣٠٠ ووصل عدد قوات الجيش الفيتنامي الشمالي للهجوم على العاصمة سايغون حوالي

الف عسكري فقط،  ٣١الف عسكري، بينما كانت قوات الفيتنامية الجنوبية ال تتعدى الـ 

وسقط العاصمة سايغون بعد عملية اإلجالء لقوات األمريكية والمسؤوليين من الحكومة 
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الفيتنامية الجنوبية بواسطة طائرات مروحية وترك األالف من الفيتناميين يواجهون 

فاض عددا كبيرا من السكان وتقليل الحركة االقتصادية بعد تطبيق مصيرهم بأنفسهم، وانخ

م مدينة هو شي منه، تكريما لمؤسس ١٩٩٩مبدأ المذهب الشيوعي، وسميت بعد ذلك سنة 

                       .سقوط سايغون، ويكيبديا ، الموسوعة الحرة. جمهورية فيتنام الشمالية
 http://ar.wikipedia.org/wiki 
   
(40)Dragons Entangled,op.cit.,p.29.                                                           

 ،١٩٩١،عمان،١فايز صالح ابو جابر، االستعمار في جنوب شرق اسيا، ط) ٤١(

 .١٢٥-١٢٤ص

 فيتنام الجنوبيةأو  )Việt Nam Cộng Hòa:بالفيتنامية جمهورية فيتنام) ٤٢(

وكانت قد حصلت . ١٩٧٥حتى عام  ١٩٥٥هي دولة كانت تحكم جنوبي فيتنام من عام 

 Quốc gia:بالفيتنامية(دولة فيتنام على اعتراف دولي حين تأسست قبل ذلك باسم 

Việt Nam(  بين عامي)ومن ثم تحت اسم جمهورية فيتنام بين عامي ) ١٩٥٥-١٩٤٩

وقدأصبح مصطلح جنوب فيتنام . نت عاصمتها مدينة سايغون كا). ١٩٧٥- ١٩٥٥(

الذي أسفر  مؤتمر جنيفوذلك بعد  ١٩٥٤وشمال فيتنام شائعاً في ذلك الوقت بدًأ من عام 

 .حيث تم توحيد فيتنام١٩٧٥عام . عن تقسيم فيتنام إلى قسم شيوعي وآخر غير شيوعي

https://ar.wikipedia.org/wiki.                                                                   

 Việt Nam Dân Chủ Cộng ،):بالفيتنامية(جمهورية فيتنام الديمقراطية )٤٣(
Hòa وجدت . ، هي دولة سابقة في جنوب شرق أسياشمال فيتنامالتي تعرف أيضاً باسم  

عندما انهارت م ١٩٧٥م بعد سقوط الفرنسيين في ديان بيان فو  حتى عام ١٩٥٤في عام 

أعلنها .وهي اآلن جزء من بالد فيتنام. الحكومة الفيتنامية الجنوبية في نهاية حرب فيتنام 

كانت معترفة . م كحكومة مؤقّتة١٩٤٥لول   الثاني من اي، يوم هانوي هوتشي منه في 

م ١٩٥٤م وفي عام  ١٩٥٠في   الشعبية واالتحاد السوفيتي جمهورية الصين  بها من قبل 

وبعد هزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو، وكنتيجة لمؤتمر جنيف بدأت فرنسا 

                   .بالتفاوض مع فيت مينه، فعزلت فيتنام عن المنطقة المنزوعة السالح

                   
https://ar.wikipedia.org/wiki 
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(44) Dragons Entangled,op.cit.,p.30                                                                                

(45)Ibid.,p.30.                                                                                                                 

(46)Nam viat News.op.,cit.                                                                                              

، موسوعة مقاتل من العالقات الكمبودية الفيتنامية : للمزيد ينظر) ٤٧(

 www.moqatel.com .                                                                   ءالصحرا

م ، عين في القيادة العسكرية للثورة، بعد ١٩٤٥شارك في انتفاضة : فان تين دونج) ٤٨(

م، ثم اصبح المفوض السياسي العام للجيش ١٩٤٥عام مؤتمر تونكين العسكري في نيسان 

الوطني بعد المؤتمر العسكري ، تدرج في المواقع العسكرية، حتى اصبح قائد الفرقة 

، بعد معركة ديان بيان فو، درس االكاديمية العسكرية في الصين،وتولى قيادة  ٣٢٠

سي، قاد معركة تحرير اركان القوات المسلحة الفيتنامية ، وكان عضوا في المكتب السيا

اعالم . م،واصبح وزير للدفاع في جمهورية فيتنام االشتراكية١٩٧٥جنوب فيتنام عام 

 فيتناميون، موسوعه مقاتل من الصحراء،

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/fetnam-
enc/sec103.doc_cvt.htm                          

م ، ١٩٧٩ -١٩٧٦الخمير الحمر حزب سياسي حكم كمبوديا الديمقراطية بين عامي )٤٩(

وهو مجموعة احزاب شيوعية تطورت الحقا لتشكل الحزب الشيوعي لكمبوديا وعرفت 

الخمير . الجيش الوطني لكمبوديا الديمقراطية ايضاً بأسم منظمة حزب الخمير الشيوعي او

  الحمر من هم 

.arabic,euronews.com/2009/11/23/the-khmer-rouge-uniquely-wicked-
rarely-punish.  

،  ١والملقب بعدة اسماء اولها بول بوت وباالخ رقم  ١٩٩٨-١٩٢٨بول بوت ) ٥٠(

وكان الحاكم الفعلي  ١٩٧٩-١٩٧٦تولى منصب رئيس وزراء كمبوديا لفترة ثالث سنوات

، اتسم بسياسة شيوعية متطرفة من يعتبر نظامه من ابشع  ١٩٧٥لكمبوديا منذ منتصف 

االنظمة الدكتاتورية في العصر الحديث فقد استعمل بول بوت كل انواع القسوة في سبيل 
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ن تحويل كامبوتشيا الى نظام شيوعي صرف، ففي االعوام الثالثة التي حكمها هلك اكثر م

بول :ماليين نسمة للمزيد ينظر ٦ثالثة ماليين كمبودي في وقت كان عدد سكان كمبوديا 

؛ بول بوت زعيم الخمير  /ar.m.wikipedia.org/wiki.بوت، ويكيبديا الموسوعة الحرة

        .www.maghress.com/almassae.٣/٨/٢٠١٢الحمر الذي اباد شعبه، مغرس،
                                                                     

 .العالقات الكمبودية الفيتنامية، موسوعة مقاتل من الصحراء، المصدر السابق)٥١(

وكالة مختارات االخبار العربية والدولية، الملف السنوي، مجموعة اإلحداث الدولية  )٥٢(

 .١٣٨م،ص١٩٧٩م ،المجلد الرابع،بيروت ،١٩٧٩لعام 

 .١٣٨،ص المصدر نفسه)٥٣(

احمد فارس عبد المنعم ، المواجهات العسكرية الشيوعية في الهند الصينية ،  )٥٤(

  م ، مقاالت وكتابات، االهرام الرقمي١٩٧٩نيسان  ١السياسة الدولية ، 

digital,ahram,org.eq/articies.aspx?serial=214673&eid=320.   

هدة الصداقة والتعاون معااسمها الرسمي ( معاهدة وارسووارسو أو حلف ) ٥٥(

هو منظمة عسكرية سابقة لدول اوربا الوسطى والشرقية ) والمساعدة المشتركين

م لتواجه التهديدات الناشئة من أعضاء  حلف ١٩٥٥أسست هذه المنظمة عام . الشيوعية 

وكان من أبرز المحفزات إلنشائها هو انضمام ألمانيا الغربية ) الناتو(شمال االطلسي 

استمرت المنظمة في عملها خالل فترة الحرب . تو بعد إقرار اتفاقات باريسلحلف النا

م  ١٩٩١عام االتحاد السوفيتي  الباردة حتى سقوط األنظمة الشيوعية األوروبية وتفكك

  .م ١٩٩١حل الحلف رسميا في . ووقتها بدأت الدول تنسحب منها واحدة تلو أخرى

 .بقاحمد فارس عبد المنعم ، المصدر السا )٥٦(

 (57)G.D.Bakshi,op.,cit  

 .   ١٣٩- ١٣٨ص المصدر السابق، وكالة مختارات االخبار العربية والدولية،) ٥٨(



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 وداد سالم محمد. م.م

٣١٢ 

سياسي وقائد صيني، تأثر باالفكار اليسارية ) م١٩٩٧-١٩٠٤(دينغ شياو بينغ )٥٩(

وخاصة الماركسية في فرنسا، وبعد عودته منها انضم الى الحزب الشيوعي الصيني عام 

م، ولما عاد الى الصين ١٩٢٦، غادر باريس الى موسكو ثم عاد الى الصين عام  م١٩٢٤

م غير اسمه من دينغ شياو شين غالى دينغ شياو بينغ في اشارة  الى بداية ١٩٢٧مطلع 

  ،م١٩٣٥- ١٩٢٤مرحلة جديدة هامة في حياته، شارك في المسيرة الكبرى للجيش االحمر 

ش االحمر خالل الحرب االهلية ، تدرج في سلم وقاد فصائل ووحدات عسكرية من الجي

المناصب كنائب رئيس مجلس الدولة ومنصب االمين العام للجنة المركزية للحزب 

م ، ثم عضو المكتب السياسي للحزب ، وامين عام اللجنة ١٩٥٤الشيوعي الصيني عام 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، ومدير لقسم التنظيم بالحزب ونائب رئيس 

العسكرية المركزية ، حقق االقتصاد الصيني في عهده افضل معدالت نموه منذ الثورة 

تبوء المكانة القيادية االعلى بالصين وهي رئيس ١٩٧٨، عام ) ١٩٧٧-١٩٦٧(الثقافية 

 .دينغ شياو بينغ، مهندس نهضة الصين الحديثة. اللجنة العسكرية المركزية

www.adabasham.net/show.php?sid=53809                                                       
(60) G.D.Bakshi,op.cit                                                                                                     

(61)Spencer C.Tucker,Vietnam warefareand 
History,London,1999,pp.199.                        

(62)G.D.Bakshi,op.,cit .                                                                                                   

 .١٣٨ية،المصدر السابق،صوكالة مختارات االخبار العربية والدول )٦٣(

) كمبوتشيا(                                               كان ملكا، ورئيس ا للوزراء، ورئيس ا لدولة كمبوديا .               نور دوم سيهانوك )٦٤(

في . وكانت كمبوديا مستعمرة فرنسية عندما أصبح ملكا. م١٩٧٠م و ١٩٤١بين عامي 

وتنازل . قاد سيهانوك نضال بالده من أجل االستقالل. أوائل خمسينيات القرن العشرين

وأصبح سيهانوك . م، ليدخل معترك السياسة، لكنه اتخذ لقب أمير١٩٥٥عن عرشه عام 
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م، بينما ١٩٧٠وفي مارس .م١٩٦٠                                                في ذلك العام رئيس ا للوزراء، ثم رئيسا للدولة عام 

كان خارج البالد، أطاح به عدد من أعضاء حكومته فلجأ إلى بكين، بالصين، وشكل 

م، اندلعت الحرب في جميع ١٩٧٠وبنهاية عام . حكومة في المنفى مناصرة للشيوعيين

وانتهت الحرب بانتصار . أرجاء كمبوديا بين القوات الحكومية والقوات الشيوعية

أعطى الشيوعيون المعروفون بالخمير الحمر، سيهانوك منصب .م١٩٧٥الشيوعيين عام 

اح م أط١٩٧٩وفي عام . رئيس الدولة، لكنهم لم يمنحوه أي دور مهم في الحكومة

وفي عام . شيوعيون آخرون، تدعمهم فيتنام، بالخمير الحمر واستولوا على الحكم

  م أصبح سيهانوك رئيسا الئتالف ضم مجموعات معارضة لحكومة البالد الجديدة١٩٨٢

وبعد انتخابات عام . م أخذ إجازة تغيب من رئاسة االئتالف١٩٨٧ اياروفي . كمبوديا

                                                   ة، وأصبح ابنه راناريد رئيس ا للوزراء، إال أن راناريد                 ً          م، عاد ليكون ملك ا مرة ثاني١٩٩٣

  م١٩٩٨                                                                  اختلف مع هون سين الرئيس الثاني للوزراء الذي حاكمه غيابي ا في أوائل 

                                                   . http://ency.kacemb.com  

 .١٤٠ وكالة مختارات العربية والدولية ، المصدر السابق ،ص )٦٥(

 .١٤١المصدر نفسه،ص )٦٦(

 .١٤٠المصدر نفسه،ص )٦٧(

 .١٥٠المصدر نفسه،ص : نقال عن  )٦٨(

 .١٥٢-١٥١المصدر نفسه،ص:نقال عن )٦٩(

 .)١(ملحق رقم  ينظر خريطة الغزو الصيني لفيتنام والغزو الفيتنامي لكمبودي )٧٠(

(71)Anne Gilks,op.cit.,p.230.                                                                                          
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(72)G.D.Bakshi,op.,cit.                                                                                                    

ين ، ع ١٩١٩، من مواليد ) Phạm Văn Đồng:بالفيتنامية(  فام فان دونغ) ٧٣(

 ، وهو قائد عسكري فيتنامي معروف  ١٩٦٥فريق الركن لجيش فيتنام الجنوبية عام 

، وتوفي عام  ١٩٧٥سنة  سايغون صبه حتى فر من ، أستمر في من بعدائه للشيوعية

 https://ar.wikipedia.org.                األمريكيةفيالدلفيا  ودفن في والية  ٢٠٠٨
      

 .١٥٤وكالة مختارات االخبار العربية والدولية،المصدر السابق،ص:نقال عن  )٧٤(

 .١٥٢المصدر نفسه،ص )٧٥(

  ١٥٥المصدر نفسه،ص )٧٦(

                                                            .G.D.Bakshi,op.,cit؛١٥٥المصدر نفسه،ص )٧٧(

(78)Spencer C.Tucker,op.,cit,p.200                                                                                 

 )٧٩  (Ibid,p.200 ١٥٦وكالة مختارات االخبار العربية والدولية،المصدر السابق،ص ؛ 

 .١٥٧نقال عن وكالة مختارات االخبار العربية والدولية،المصدر السابق،ص ) ٨٠(

 .١٥٧صدر نفسه،ص الم: نقال عن )٨١(

 .١٥٨المصدر نفسه،ص )٨٢(

(83)spencer C.Tucker,op.cit.,p.200.                                                              

 .١٥٩وكالة مختارات االخبار العربية والدولية،المصدر السابق،ص )٨٤(

   ;          .Spencer C.Tucker,op.cit.,p.200           ١٥٩المصدر نفسه، ص )٨٥(
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(86)Sino-vietnamese war, http://en.wikipedia.org/wiki/sino-
vietnamese-war                   

(87)Ibid  

)٨٨( Spencer C.Tucker,op.cit.,p.200. العربية ؛وكالة مختارات االخبار             

 ١٦٠،١٦٢ ،ص السابق المصدر الدولية،

 )٨٩( Sino-vietnamese war,op,.cit. العربية والدولية، وكالة مختارات االخبار 

  ١٦١ص المصدر السابق،

 .١٦٢وكالة مختارات االخبار العربية والدولية ،المصدر السابق،ص  )٩٠(

 .١٦٩المصدر نفسه،ص)٩١(

 .١٧٢-١٧٠المصدر نفسه،ص)٩٢(

 .احمد فارس عبد المنعم، المصدر السابق )٩٣(

(94)Backchannel message from the president s Deputy Assistant for 
national security Affairs(Aaron) and the Assistant secretaryof state for 
East Asian and Pacific Affairs(Holbrooke)to the Deputy chief of the 
Liason office in chine (Roy)Washington, cited in:Foreign Relation of 
The united states,1977-1980,volume XIII,chine,No.210. ,pp.801-802.                        
   

 ١٩٧٢الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي عامي  اتفاقية سالت عقدت بين)٩٥(

   ;                                                 م هدفها منع انتشار االسلحة النووية ١٩٧٩و

                        mjazirah.com/2004/20040618/xh2.ht-http://www.al
             .احمد فارس عبد المنعم ،المصدر السابق                  
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(96)Record of National security council meeting, Washington 
,Februry16,1979,citedin,op.cit.,No. 14,pp.795-799.        

ثون للواليات المتحدة االمريكية ، اختاره يمي كارتر هو الرئيس التاسع والثالج- )٩٧( 

ليكون مرشح لالنتخابات الرئاسية امام الرئيس الجمهوري  ١٩٧٦الحزب الديمقراطي عام 

جيرالد فورد ، فاز خاللها ، االمر الذي اثار دهشة المحللين كونه لم يكن معروف خارج 

ك ، وعلى الرغم مماتميز حدود واليته ولم يشغل أي منصب في الحكومة الفيدرالية قبل ذل

به عهده من انجازات اال ان االرتفاع المطرد في اسعار البترول والتضخم والتوتر 

المستمر مع االتحاد السوفيتي جعلت الشعب االمريكي اليشعر باالمان في ظل التهديد 

 سيرة ذاتية ، جيمي كارتر، موسوعة مقاتل في الصحراء:للمزيد ينظر. النووي 

 

http://www.moqatel.com/openshare/behoth/sirzatia17/usa/sec050.doc
_cvt.htm                                          

نصب م ١٩٦٦-١٩٦٤رجل سياسي سوفيتي شغل عام : ليونيد ايليش بريجنيف )٩٨(

على  ١٩٧٧سكرتير اول الحزب الشيوعي السوفيتي ، ثم امين عام الحزب اصبح عام 

راس كل من الحزب والدولة ، تمكن من اصالح اخطاء خروشوف بعد عزله في كل من 

السياسة الخارجية والزراعية مع التمسك بخطه العام، فأكد على الحاجة الشديدة لالدارة 

ناعة ، كما طور في مجال السياسة الخارجية سياسة العلمية في مجال الزراعة والص

في وضع الدستور السوفيتي  ١٩٧٧الوفاق مع الواليات المتحدة االمريكية ، ساهم عام 

بيروت ،  ،١الموسوعة السياسية ، ج  عبد الوهاب الكيالي،. الجديد المعروف بأسمه االن

  .٥٣٨ت، ص  .د
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meeting,Washington,Februry16,1979cited in:,F.R.U.S.,Vol 
XIII,No.214,pp.795-799. 

(100)Sino-vietnamese war,op.cit; Spencer C.Tucker,op.cit,p.201      

(101)Summary of conclusions of aspecial coordination committee 
meeting,Washington, February 19,1979cited in: F. R.U. S.,Vol, 
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(103)Anne Gilks,op.cit.,p.230 

 .المصدر السابقاحمد فارس عبد المنعم ،  )١٠٤(

(105)Summary of conclusions of aspecial coordination committee 
meeting,Washington, February 19,1979,cited in: F. R. U.S, Vol, 
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ا فيتنام فقدرت جريح  ام ٣٧,٠٠٠قتيل و  ٢٦,٠٠٠قدرت خسائر الصين بـ )١١١(

اسير فيتنامي اما الصين ١,٦٣٦جريح اما االسرى ٣٢،٠٠٠قتيل و ٣٠,٠٠٠خسائرها بـ

                                     .Spencer C.Tucker,op.cit.,p.201 .اسير صيني ٢٦٠

          

(112)Anne Gilks,op.cit.,p.231.                                                                                        

(113)Ibid,p.232                                                                                                                
. 

ي جزيرة تقع جنوب الصين وتتميز جزيرة هاينان مقاطعة هينان او هاينان ه)١١٤(

جزيرة هاينان ارض . بطبيعة استوائية لذا يطلق عليها البعض لقب هاواي الشرق

  . ٢٠١٤، ٩٦٨٦الشواطيء والمعابد، صحيفة العرب، العدد 

alarab.co.uk/?id=33532                                                                            

(115) Anne Gilks,op.cit.,p.233. 

(116)Ibid,p.232                                                                       
(117)Ibid,p.233 

(118)Ibid,p.232      
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